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co se u nás událo

ADVENTNÍ ČAS
Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská opět jinak
Rok se s rokem sešel, a i když jsme moc chtěli oslavit předvánoční čas s vámi, bylo tomu
bohužel jinak. Z našeho bohatého předvánočního programu jsme museli bohužel některé
akce kvůli nemoci a pandemické situaci úplně zrušit. Nicméně jsme to nevzdali a udělali
zase vše „po svém“.
V pátek 26. listopadu se přesně v 17.00 hodin rozsvítil vánoční strom u kostela sv. Jáchyma.
Tomu předcházely přípravy v infocentru i v naší škole, kde děti vyráběly ozdoby do soutěže
o nejkrásnější vánoční stromeček. Stromky byly umístěny v prostoru okolo kašny u kostela
a každá třída si ozdobila ten svůj. Pro občany byl ponechán také jeden volný a my bychom
chtěli moc poděkovat, že jste se zapojili. Už večer byl stromeček nádherně nazdobený
a kolemjdoucí přidávali stále nové a nové ozdoby. Atmosféra byla kouzelná a vánoční
koledy, které sice zněly z reproduktoru, vykouzlily tu pravou pohodu. Těsně před pátou
hodinou se odkudsi objevily tři nádherné Andělky, které prošly náměstím okolo stromečku,
kašny a pomocí kouzelného světla v lucerničce vánoční strom rozsvítily. Celá akce byla
přenášena v „přímém přenosu“ přes obrazovky PC až k vám domů. Na závěr všem popřála
paní Anna Plačková krásné Vánoce a my pevně věříme, že byť takto na dálku, dotkli jsme
se vašich srdcí a v této nelehké době i nejednoho z vás potěšili. Pomocnou ruku při instalaci
stromečků přiložily Služby Jáchymov, za což jim patří poděkování a stejně tak i Andělkám.
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O týden později, 4. listopadu jsme se sešli o malý kousek níže, blíže k pekelné jeskyni,
uprostřed města v hasičárně. Jak se říká, kdo si hraje nezlobí a že v každém mužském je kus
malého kluka, dokázali naši hasiči při výrobě kulis pro pekelnou sluj. Nutno říci, že se
opravdu vyřádili.

Na děti čekalo peklo se vším, co k němu patří. Nechyběl pekelný trůn, pravý oheň, kniha
hříchů a zapisovatel, pekelná váha, hromada uhlí a kotel na vaření hříšníků. Děti jsme strašili
jen ty větší a na přání rodičů. Jo, kniha hříchů je kniha hříchů a ti co zlobí, odmlouvají,
vztekají se, koušou si nehty a lžou, dostali co pro to! S peklem si není radno zahrávat. Stejně
krásné jako peklo bylo samozřejmě i nebe, kde byl Mikuláš a tři Andělky, kteří hodné děti
odměnily balíčkem dobrot a i ty zlobivé dětičky před peklem zachránily. Dokonce i počasí
nám přálo a z nebe se začal sypat sníh.

Milí hasiči, děkujeme za vše, co pro nás děláte, za nádherně pekelnou atmosféru a srdce na
pravém místě. Aničko, tobě za tvrdohlavost a odhodlání, se kterým do všeho jdeš, byli jste
skvělí.
Za IKC Petra Javůrková

MěÚ

oznámení

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2022
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému výběru poplatků za komunální odpad
Vážení občané,
z důvodu podstatných změn v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020, který nabyl
účinnosti dne 1. 1. 2021, týkajících se všech majitelů nemovitostí určených k bydlení nebo
rekreaci sdělujeme:
• z důvodu změny legislativy, jak shora uvedeno, vypovídáme k 31. 12. 2021
„Smlouvy o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu“, uzavřené
s Městem Jáchymov
• zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 2021 Obecně
závaznou
vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2022 (dále jen „vyhláška“)
• poplatek se bude platit podle objednané kapacity soustřeďovacích prostředků
na poplatkové období a počtu objednaných svozů
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na
území města Jáchymov a místních částí.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník
nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník
nemovité věci v ostatních případech.
Sazba poplatku činí 0,60 Kč za 1 litr.
Splatnost poplatku za dílčí období od 1. ledna do 30. června je do 30. července příslušného
kalendářního roku a za dílčí období od 1. července do 31. prosince je splatnost do 31. ledna
následujícího kalendářního roku. Osvobození a úlevy nejsou žádné.
Ohlášení k poplatku jsou plátci poplatku dle vyhlášky povinni podat správci poplatku
nejpozději do 15. ledna 2022 a dále v případě jakékoliv změny osoby plátce poplatku do
15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Není-li plátce poplatku, plní ohlašovací povinnost
poplatník. Uvedená vyhláška, formuláře na ohlášení k poplatku za komunální odpad
a formulář plné moci pro případ, kdy se plátce poplatku nebo poplatník nechá zastupovat
jinou osobou, budou k dispozici na webových stránkách města www.mestojachymov.cz,
nebo přímo v kanceláři správce poplatku, nejpozději v prosinci 2021. Po vyplnění všech
údajů v ohlášení, včetně velikosti popelnice a počtu svozů, správce poplatku přidělí plátci
poplatku nebo poplatníkovi variabilní symbol, pod kterým bude vyměřený poplatek za
odpad platit na příslušný účet města.
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Každý vlastník nemovitosti nebo zástupce SVJ bude muset nejpozději do 15. ledna 2022
splnit ohlašovací povinnost a vybrat si frekvenci svozu odpadu a velikost nádoby. Platba za
svoz odpadu bude vybírána zpětně za předchozí půlrok, a to podle velikosti a počtu
vyvezených nádob.
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy
nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku
uložit pořádkovou pokutu do 500.000,- Kč.
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.
Městský úřad Jáchymov
odbor ekonomický
knihovna
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KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (rouška, rozestupy, dezinfekce rukou).
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena denně od 10.00 hod. do 16.00 hod. V době od 23. 12. 2021
do 3. 1. 2022 bude bez komentovaných prohlídek.

Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy
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KRABICE OD BOT
Letos poprvé se třída Kytiček zapojila do celostátní sbírky pro děti v nouzi „Krabice od bot“.
Každé z dětí mělo možnost přinést hračku, se kterou si již nehraje a darovat ji. V plánu bylo
naplnit a darovat jednu krabici od bot. Nakonec se krabice naplnily 3!!! Všem nám dělalo
velkou radost následně krabice balit do vánočního papíru a vytvořit z nich skutečné dárky.
Moc děkujeme všem zúčastněným dětem i rodičům za spolupráci.
Za třídu Kytiček Eva Hellmich

PEZ – výtvarná soutěž
Naše mateřská škola se zúčastní celostátní výtvarné soutěže. Čím více hlasů, tím větší je
šance na výhru hodnotných cen! Prosíme hlasujte od 15.1, pro Jáchymov na: www.pez.cz

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA
Jako každý rok, i letos navštívil naši školku Mikuláš a čert. Čert tentokrát řádně vyprášil
svědomí našich malých hříšníků, kteří slíbili, že se napříště polepší. Napraveným lumpíkům
a hodným, statečným dětem, které odříkaly básničku, daroval Mikuláš balíček s odměnou.
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Okénko nejen pro děti

omalovánky

památné stromy

Okénko nejen pro děti

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKA
Ráda bych vás v novém ročníku Jáchymovského zpravodaje zavedla do přírody, která se
v poslední době stala vyhledávaným místem většiny lidí. Napomohla k tomu nejen doba,
ale i větší možnost trávit čas s rodinou…
Tak pojďte poznávat krásu památných stromů Karlovarska.
Co je památný strom? Čím si zaslouží takové označení? A kolik takových stromů roste
v naší obci, v našem kraji či v celé republice? Které jsou nejstarší, nejvyšší, nejmohutnější?
Jak a proč je máme chránit?
Termín památný strom právem vyvolává představu památky. Strom – památka. Je tomu
opravdu tak? V 19. století, zejména v období romantizmu, byly staré stromy, bizarní skalní
útvary, vodopády, pralesy a jedinečné přírodní výtvory označovány termínem přírodní
památka. U stromů měl výraz památka další smysl. Ten vychází z představy, že starý strom
je živý organizmus, který byl člověkem vysazen či z nějakého důvodu chráněn jako kultovní
objekt, že sám leccos pamatuje. S tím souvisí i označení stromů jmény významných
osobností, připomínání, pod kterým dubem se při svých taženích zastavil Žižka, pod kterou
lípou kázal Hus, u kterého stromu se loučil s vlastí Komenský…, to vše je součástí naší
historie a folklóru. Je dokladem toho, že vztah k výjimečným stromům je starý, pradávný,
že je plný obdivu a úcty.
Jako první strom vám nabídneme lípu, ke které dojdete i z Jáchymova. Jedná se o tzv.
Arnoldovskou lípu, obvod kmene 594 cm, výška 23 m. Stojí vpravo od cesty k zaniklé obci
Arnoldov. Její vetchý, dutý, mechem porostlý zploštělý kmen byl ve výšce 2,5 m rozeklaný
do dvou hlavních kosterních větví, z nichž se jedna kdysi vylomila a jizva znovu obrostla
výmladky. Nyní je strom ošetřený a koruna zajištěna pružnou vazbou. V roce 2019 nás sem
zavedla akce ke Dni stromů.
(Informace byly čerpány z knihy Památné stromy od Jaroslava Michálka)
A na závěr opět jedna otázka: Víte, které památné stromy se nacházejí v katastru našeho
města?
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POZNÁŠ MĚSTO KARLOVARSKÉHO KRAJE?
V prosincovém Zpravodaji vám byla představena obec, která se nachází za Ostrovem směr
Chomutov. Tentokrát se jednalo o STRÁŽ NAD OHŘÍ. Dnes nabízíme poslední fotografie
z toulek po Karlovarském kraji.
Po celý rok vás s městy a obcemi seznamovala L. Kulhavá

muzeum
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MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času
- dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy
z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století rozšířené o novou expozici
hornictví ve sklepení, velkoplošný
pohyblivý model dolu, numismatika
a mincovnictví. Unikátní knihovna
jáchymovské latinské školy z 16. století
(knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce
Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora
Johanna Mathesia a hudebního skladatele
Nickla Hermanna), epitafní obrazy.
Krušnohorský národopis – zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava
rozdělená
do
několika
tématických sekcí prezentuje kolem
stovky zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč, otevřeno: st – ne, 10 - 17 hodin, www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Knihovna Latinské školy v Jáchymově
sobota 15. 1. 2022 od 17.00 hodin
Přednášející, knihovník PhDr. Petr Mašek, je vedoucím oddělení zámeckých knihoven
Národního muzea v Praze. Tento odborník na staré tisky a rukopisy připravil k prezentaci
expozici Knihovny Latinské školy, která je od ledna 2020 k vidění v budově radnice
v Jáchymově.
Tato knihovna je unikátně zachovaným souborem „libri catenati“, knih na řetězech,
rozhodně největším v České republice. Vznikla z potřeb latinské školy a velká část knih
pochází z darů tehdejších bohatých jáchymovských měšťanů, kteří dávali knihovně buď
přímo knihy nebo peníze na jejich nákup…
Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“. Cyklus
se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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hasiči

PROSINEC V „HASIČÁRNĚ“
V prosinci naše SDH pomáhalo při uspořádání Čertovského odpoledne a určitě úspěšně.
Pokračovali jsme na opravě nákladní Avie a rozloučili se se starým Tranzitem. Prováděli
jsme kondiční jízdy a pravidelnou údržbu požární zbrojnice. Mladí hasiči se ve všech
kategoriích připravovali na poslední závody letošního roku. Těmito závody byla Krajská
halová soutěž v Sokolově. Běh na 60 m s překážkami a trojákování pro dorost. Za dodržení
všech pravidel v rámci Covidu jsme kromě děvčat v přípravce obsadili všechny kategorie.
A jak jsme dopadli? Velice dobře. V kategorii přípravka chlapci se na druhém místě umístil
Emil Jan Plaček, na místě třetím Josef Repiský. V kategorii mladších dívek se na druhém
místě umístila Johanka Mikulášková a na místě třetím v kategorii chlapců Václav Lebeda.
V kategorii starších dívek se na prvním místě časem 13,71 umístila Pavla Peteříková
a Magdalenka Peteříková časem 18,91 obsadila čtvrté místo. Obsazení jsme měli také
v kategorii starších chlapců a opět jsme byli úspěšní. Tomáš Mrhálek si s časem 13,93
doběhl pro první místo a Erich Krýsl s časem 15,00 se umístil na místě druhém, šestý skončil
Michal Gabriel Pongo a to s časem 17,99. Všichni si dali osobáčky. Odpoledne se závodilo
v běhu na šedesát metrů s rozdělovačem a hadicemi v kategorii dorostu tzv. trojákování.
I zde jsme měli své zastoupení, v kategorii dorostenek se na třetím místě umístila s časem
12,50 Eliška Krbcová a na místě čtvrtém s časem 12,88 Pavla Peteříková. V kategorii
dorostenců se na třetím místě umístil s časem 12,19 Tomáš Mrhálek a na čtvrtém místě
s časem 12, 45 se umístil Erich Krýsl.
Tento měsíc k nám dorazila také první část od
Ježíška. Z příspěvku Karlovarského kraje byla
zakoupena pro naši jednotku termokamera
a z příspěvku města nové pracovní stejnokroje
PS II, termoprádlo, kukly, zásahové nože,
vycházkové šaty pro naše děvčata
a vycházkové kalhoty.
Naše
jednotka
vyjížděla
v prosinci
do uzávěrky Zpravodaje dvakrát. Jedenkrát na
únik nebezpečných látek a jedenkrát na požár
osobního automobilu.
Šťastný nový rok 2022 Vám přeje SDH
a JSDH Jáchymov
Anna Plačková
Starostka SDH Jáchymov
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ROZNÁŠENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA PO JÁCHYMOVĚ
Druhou prosincovou sobotu jsme se vypravili na zimní
vycházku do okolí Jáchymova. Vyzkoušeli jsme si
kooperativní aktivitu, pěkně si popovídali, zapálili oheň
na sněhu, opekli si buřty, přinesli jablíčka a mrkvičky
zvířátkům a užili si sněhu.
V sobotu 18.12. jsme na ostrovském nádraží vyzvedli
Betlémské světlo, jehož rozvoz celý den zajišťovali
skautští dobrovolníci z celé ČR. Světýlko jsme téměř
týden opatrovali. Již 15 let na Štědrý den dopoledne
roznášíme Betlémské světlo po Jáchymově, zájemci si jej rovněž mohli přijít připálit před
zdravotní středisko, Mincovnu, základní školu a kulturní dům. Roznosu se ve třech
skupinách účastnili 4 dospělí, 5 skautů a 3 benjamínci. Na místa setkání si světlo přišlo
připálit 16 lidí, dále jsme světýlko předali do 12 domácností, svíčku jsme zapálili také na
hřbitově. Kamarády byl roznos světla zajištěn rovněž na Suché. Věříme, že jsme
s plamínkem Betlémského světla přinesli do Vašich domácností i trochu té vánoční pohody.
Těšíme se na setkání opět za rok!
Další informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie
z této i dalších akcí pak na arnikajachymov.rajce.net
S přáním všeho nejlepšího do roku 2022

Tomáš Barth, vedoucí střediska

prevence

Policie České republiky

BUĎTE VIDĚT!
Reflexní prvky Vám mohou zachránit život
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později
rozednívá a večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře
kromě mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na
pozemní komunikaci by proto měli být velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití
reflexních prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních
centrech či galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěsky, nášivky,
nažehlovačky, samolepky nebo pásky. Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně,
zejména na končetiny směrem do komunikace nebo na batohy, které nesete na zádech.
Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu
i zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatímco například v případě modré barvy
oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu se tato
hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností se však řidič za volantem
pohybuje stále pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce.
Naopak oděv s reflexním materiálem posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185
metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní
a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě
musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní
komunikaci mimo obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění
této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud
chodce zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do
jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového roku bez nehod a jiných
nepříjemností.
nprap. Eva Valtová
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Z HISTORIE - Obrázky Jáchymova
Z pera kronikáře Oldřicha Ježka, který obrázkem oživoval své zápisy v kronice města.

